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Idrottsgatan 8
523 33 Ulricehamn
Orgnr 865500-3385

Mötesprotokoll Årsmöte Ulricehamns IF
Mötesdatum
Plats
2020-06-16
UIF-Stugan
Närvarande
Frånvarande
Se röstlängd, 15 medverkande på plats. 1
medverkande digitalt.
Mötespunkter
§1 & 2 Mötet öppnas
- Fastställande av röstlängd för mötet
Ordförande PS förklarar mötet öppnat samt fastställer röstlängd.
§3 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
- Annonsering på UIF’s hemsida, 3 v innan mötet.
Mötet godkänner utlysningen.
§4 Fastställande av föredragningslista.
Föredragningslistan godkänns.
§5 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Valberedningens förslag, Mikael Peterson godkänns som ordförande och Annah Wik vals som
sekreterare.
§6 Val av protokolljusterare och rösträknare.
Johan Falk & Viktor Kastanius väljs som protokolljusterare och rösträknare.
§7 Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning för det senaste verksamhets- och
räkenskapsåret.
Ordförande PS berättar om våra VVV. (Vision, verksamhetsidé och värdeord).
Han berättar även om händelserna som skett i föreningen under året.
Magnus Fleischer redovisar för ekonomin och årsbokslutet.
Årets resultat är 281 940 kr, samtliga sektioner gör ett positivt resultat.
Godkänns av mötet.
Vi har 1227 medlemmar i föreningen. Se fördelningen nedan.
Skidor 505 medlemmar
Ishockey 437 medlemmar
Boule 154 medlemmar
Bordtennis 97 medlemmar
34 ”sektionslösa” medlemmar.
§8 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och
räkenskapsåret.
Revisorerna tillstyrker styrelsens förvaltning för verksamhetsåret.
”En fantastiskt välskött förening”.
Godkänns av mötet.
§9 Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser.
Mötet godkänner ansvarsfrihet för styrelsen.
§10 Fastställande av medlemsavgifter.
- Förslag att ändra medlemsavgifterna till denna säsong:
- 0–18 från 100 kr till 150 kr.
- Vuxen från 200 kr till 300 kr.
- Familj från 500 kr till 600 kr.
Förslaget godkänns.
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§11Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
verksamhets- och räkenskapsåret.
Peter Svenningsson berättar om planer och aktiviteter för nästa verksamhetsår och Magnus
Fleischer drar budgeten för nästkommande verksamhetsår.
Karl-Erik Claesson och Johan Falk informerar lite om Världscup och utmaningarna som nu finns
med Covid-19.
Detta fastställts av mötet.
Fråga som kommer upp är arbetet/slitaget som görs när grundskoleungdomar nyttjar vårt
material. Dels skidor som är inköpta till uthyrning, dels boule och även pingisborden.
HS tar vidare detta!
§ 12 Val av
a) Föreningens ordförande för en tid av 1 år
Förslag från valberedning: Peter Svenningsson
Godkänns.
b) Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
Förslag från valberedning:
Magnus Fleischer, ledamot och kassör,
Jan-Olof Sundh,
Karl-Erik Claesson
Godkänns.
c) Två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.
Förslag från valberedning:
Mattias Josefsson som första suppleant
Jonas Lidén som andra suppleant
Godkänns.
d) Två revisorer jämte suppleant för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter
delta.
Förslag från valberedningen:
Anders Andersson
Björn Andén
Samt suppleant Andrea Ohlsson
Godkänns.
e) Fyra ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en ska utses till ordförande.
Förslag från HS:
Börje Enander vals som ordförande i valberedningen.
Jörgen Lindqvist
Fredrik Jarneving
Peter Reinholdsson
Kent Karlsson
Godkänns.
f) Ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
Förslaget är att styrelsen själva väljer representanter.
Godkänns av mötet.
§ 13 Godkännande av sektionsmötens val av sektionsstyrelse
PS representerar.
Boule – Per Linderoth, ordf, Göran Lindgren, Bosse Andersson, kassör, Anita Ekunger, Brit
Anthonisen
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Bordtennis - Jan-Olof Sundh, ordf, Fredrik Jarneving, Bo Kampf, Ingrid Larsson, Per Baihofer, Arne
Larsson.
Skidor – Stefan Jalderyd, ordf, Börje Enander, Tina Waltersson, kassör, Lennart Johansson, AnnChatrin Holmberg, Johan Falk, Owe Isaksson.
Ishockey – Michael Hellström ordf., Lina Staaf, Magdalena Klippinge, Johan Lind, Stefan Persson,
kassör.
Godkänns av mötet.
§ 14 Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av
sektionsstyrelse eller röstberättigad medlem minst 21 dagar före årsmötet. Förslag om
stadgeändring eller upplösning av föreningen ska ha inlämnats senast 30 dagar före årsmötet.
Inget förslag har ankommit.
§15 Mötet avslutas
Ordförande Peter Svenningsson tackar för visat intresse och avslutar mötet.
Vid protokollet:

……………………………………………………………………
Annah Wik

Justeras:

…………………………………………………………………….
Johan Falk
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………………………………………………………………..
Viktor Kastanius

